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ZASEDANI OBECNIHO
ZASTUPITELSTV A obce Měňany

Č.9/13
DNE 21.10.2013 v 20.00 hod.

Přítomni: Sotlová Stanislava, Říhová Jiřina,
Novák Luboš, Judr. MikuIík Milan,
RNDr. Pospíšil Petr CSc.

Program
1. Schválení rozpočtového opatření č. 7
2. Schválení smlouvy o úvěru na profinancování dotace na opravu kapliček s Českou

spořitelnou a.s.
3. Schválení kupní smlouvy na pozemek s p.Svobodou Jiřím

Odsouhlasení programu:
Hlasování - Schváleno jednomyslně

1. ávrh
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7
Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7.

2.Návrh

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 388171489 s Českou spořitelnou
a.s. ve výši 540.000,-Kč se splatností do 30.9.2015 na financování projektu obnova kulturního
dědictví v obci Měňany. s proměnnou úrokovou sazbou ve výši Referenční sazby v den
stanovení plus marže 2.00 per annum. období úrokové sazby činí 1 měsíc.

Zastupitelstvo obce dále souhlasí s poskytnutím zajištění uvedeném v čI. VI.. bod 1. úvěrové
smlouvy:

I. Zajištění závazku Klienta. Banka a Klient se dohodli na tomto způsobu zajištění peněžitých závazků
Klienta vzniklých na základě této Úvěrové smlouvy:

• zástavním právem k následujícím nemovitostem:

pozemek parc. č. St. 3 I (zastavěná plocha nádvoří)
pozemek parc. č. St. 34/ I (zastavěná plocha nádvoří).
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pozemek parc. Č. 22/ I (zahrada),
pozemek parc. Č. 103/3 (lesní pozemek).
pozemek parc. Č. 103/5 (lesní pozemek),
budova č.p, 32 (obč.vyb) v části obce Měňany na pozemku parc. č. St. 31,
budova č.p. 92 (tech.vyb) v části obce Měňany na pozemku parc. Č. St. 34/1.

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Beroun, pro katastrální území Měňany, obec Měňany, na listu vlastnictví Č. 1000 I, a to na
základě Smlouvy o zastavení nemovitosti Č. 388171489 _ZN.

• zástavním právem k pohledávkám vyplývajícím z pojištění Nemovitosti, a to na základě Smlouvy
z pojistného plnění č. 388171489 _ZP _P,

• zástavním právem pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám Klienta za Bankou
z vkladů na všech účtech vedených pro Klienta Bankou. a to na základě Smlouvy o zastavení
pohledávek Č. 388171489_ZÚ.

Hlasování - Schváleno jednomyslně

Usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřeni smlouvy o úvěru Č. 388171489 s Českou spořitelnou
a.s. ve výši 540.000,-Kč se splatností do 30.9.2015 na financování projektu obnova kulturního
dědictví v obci Měňany, s proměnnou úrokovou sazbou ve výši Referenční sazby v den
stanovení plus marže 2,00 per annum, období úrokové sazby činí 1 měsíc.

Zastupitelstvo obce dále souhlasí s poskytnutím zajištěni uvedeném v čI. VI., bod 1. úvěrové
smlouvy:

1. Zajištění závazku Klienta. Banka a Klient se dohodli na tomto způsobu zajištění peněžitých závazků Klienta
vzniklých na základě této Úvěrové smlouvy:

• zástavním právem k následujícím nernovitostern: .

pozemek parc. Č. St. 3 I (zastavěná plocha nádvoří)
pozemek parc. Č. St. 34/ I (zastavěná plocha nádvoří),
pozemek parc. č. 22/1 (zahrada),
pozemek parc. Č. 103/3 (lesní pozemek),
pozemek parc. Č. 103/5 (lesní pozemek),
budova č.p. 32 (obč.vyb) v části obce Měňany na pozemku parc. Č. St. 31,
budova č.p, 92 (tech.vyb) v části obce Měňany na pozemku parc. Č. St. 34/1,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Beroun, pro katastrální území Měňany, obec Měňany, na listu vlastnictví Č. 1000 I, a to na
základě Smlouvy O zastavení nemovitosti Č. 388171489_ ZN.

• zástavním právem k pohledávkám vyplývajícím z pojištění emovitosti, a to na základě Smlouvy
z pojistného plnění Č. 388171489 _ZP],

• zástavním právem pro Banku jako jediného zástavního věřitele k pohledávkám Klienta za Bankou
z vkladů na všech účtech vedených pro Klienta Bankou, a to na základě Smlouvy o zastavení
pohledávek Č. 388171489 _ZÚ.
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3. ávrh
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s p. Svobodou Jiřím na pozemek p.č.75/9 o
výměře 638 m2 za cenu 500 Kč/m2.

Hlasování - Schváleno jednomyslně
Usnesení

Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s p. Svobodou Jiřím na pozemek p.č.75/9 o
výměře 638 m2 za cenu 500 Kč/m2.
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Ověřovatel 2 q
Starostka obce - Stanislava Sotlová


